
Előterjesztés 

Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 

 

1. előterjesztés száma: 414/2018. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Soós Attila 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. számú melléklet – határozati javaslat 

- 2. számú melléklet – környezeti állapot értékelése 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

- Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 

bekezdés e) pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága! 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 

bekezdés e) pontja előírja, hogy: „A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében 

elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de 

legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot” 

A jogszabályban foglalt kötelezettségünknek eleget téve az előterjesztés 2. sz mellékletében 

foglalt tájékoztatást adom. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjen! 

Bicske, 2018. december 3. 

 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 

polgármester 

  



 
1. melléklet a   414/2018. számú előterjesztéshez – határozati javaslat 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a környezet 

állapotáról adott tájékoztatást tudomásul veszi. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatás közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Polgármester 

  



2. melléklet a    414/2018 számú előterjesztéshez – környezeti állapot értékelése 

BICSKE VÁROS 

KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

2018 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 

bekezdése előírja, hogy: „A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, 

értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente 

egyszer tájékoztatja a lakosságot”. 
A lakosság közérzetének, egészségének alakításában igen jelentős tényező 

településünk környezeti állapota. A természeti és az épített örökség, a környezeti értékek 

megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az ember életminősége 

szempontjából. E nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti 

harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét és a jövő generációk létét. 

 

A lakossági környezet főbb tényezői: 
1. A települési környezet tisztasága 

2. Hulladékkezelés 
3. Ivóvízellátás 
4. Szennyvízkezelés 

5. Csapadékvíz-elvezetés 
6. Zöldterület-gazdálkodás 

7. Helyi közlekedésszervezés 
8. Energiagazdálkodás 

 

1.      A települési környezet tisztasága 

Annak ellenére, hogy a közterületek tisztaságára, rendezettségére az önkormányzat 

rendelkezésére álló erőforrásait is figyelembe véve nagy figyelmet fordítunk, e téren további 

teendőink vannak. A közterületek általános tisztasága megfelelő, a megoldásra váró 

problémák fontossági sorrendjében a szemetelés és a rongálás a meghatározó. 

A mezőőrök munkájának köszönhetően a külterületi illegális hulladéklerakás csökkent. 
 

2.      Hulladékkezelés 
Városunkban a kommunális hulladékok intézményesített gyűjtése és elszállítása heti 

rendszerességgel történik. Az összegyűjtött kommunális hulladék kezeléséről a Zöld Bicske 

Kft, mint közszolgáltató gondoskodik. 
A szerződött mennyiségen túli hulladék elszállítására a közszolgáltató saját zsákos lehetőséget 

biztosít, a zsák ára a hulladék kezelésének költségét is tartalmazza. 
A város lakóinak az elhasznált akkumulátorok, kiselejtezett hűtőgépek, TV készülékek, 

számítógépek ártalommentes elhelyezésére hasonlóan az elmúlt évekhez külön gyűjtést 

szerveztünk. 
  



3.      Ivóvízellátás 

A város vezetékes ivóvízzel való ellátottsága 100 %-os, melyet a FEJÉRVÍZ Zrt biztosít. A 

lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának minőségi kontrollja folyamatos, ezt az 

illetékes hatóságok, valamint a szolgáltató is biztosítja. Az ivóvíz vizsgálati eredmények 

alapján elmondható, hogy a város ivóvízellátása vízminőség tekintetében megfelelő. A kutak 

és azok vízbázisai a lakott és művelt területeken, illetve azok közelében helyezkednek el, így 

azok védelméről fokozottan gondoskodni kell. A várost betápláló vezeték korszerűsítésének 

előkészítését, valamint tartalék betáplálási útvonal kialakításnak előkészítését a FEJÉRVÍZ Zrt-

vel közösen megkezdtük. 
 

4.      Szennyvízkezelés 
A szennyvíz-hálózatra való rákötési arány egyre kedvezőbb, a még be nem kötött ingatlanok 

száma ma már elenyésző. A város a szennyvíz-gyűjtés, kezelés tekintetében már az 

eddigiekben is kiemelkedő eredményeket ért el, de törekedni kell a szennyvízcsatorna-hálózatra 

való rákötésben a 100% elérésére. A még derítővel működő ingatlanok 

esetében környezetterhelési díjat kell fizetni. A 2016-ban a Nemzeti Fejlesztési 

Programirodával, valamint több önkormányzattal közösen benyújtott pályázatunkat 

támogatták, így a szennyvízhálózatra, kezelésre közel 1,3 milliárd forintot tudunk költeni 

a közeljövőben. 

 

5.      Csapadékvíz-elvezetés 

A település területe közvetve a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik. A felszíni vizek többségének 

végső befogadója a Szt. László patak. A legnagyobb problémát jelenti az ideiglenes 

vízfolyásokba illegálisan lerakott hulladék, különösen az építési törmelék, valamint az is, hogy 

az ideiglenes vízfolyásokat több esetben elművelték, azokra nem megfelelő átereszeket 

építettek. 

A KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 projekt keretében a Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság a Szt. László patak rehabilitációját tervezi. A projekt célja olyan beavatkozások 

megvalósítása, amelyek egyaránt szolgálják a környezeti értékek védelmét, a vizek jó 

ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérését, a bel-, és csapadékvízzel, mint 

vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztését és a vizek kártételei elleni védelem szintjének 

növelését. 

  

6.      Zöldterület-gazdálkodás: 
Bicske és környéke kellemes, kedvező megjelenésű a zöldterületek tekintetében. A térség 

zöldfelületi arculatán meghatározó a város körüli nagy kiterjedésű, összefüggő erdőterület. Az 

erdő nem nyúlik le egészen a településig, közéjük rétek, legelők, szántók ékelődnek. A 

belterületi zöld felületek általában rendezettek. A családi házas övezeten belüli területek magas 

zöldfelületi részaránnyal bírnak, a társasházas beépítés esetén is tágas a zöldfelület. A város 

7707,6 ha közigazgatási területéből 588,2 ha a belterület. 
  
  
7.       Helyi közlekedésszervezés 
A város közösségi közlekedési kapcsolatai kiválóak, mind vasúton, mind közúton jó 

megközelíthetőséggel rendelkezik, melyet az Önkormányzattal szerződött helyi buszjárat 

egészít ki. A település belterületén már csak néhány kisebb forgalmú út nem rendelkezik szilárd 

burkolattal, az Önkormányzat célja a megfelelő szélességű és burkolatú utak kialakítása. 
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8.        Energiagazdálkodás 
A fosszilis energiahordozók használata melletti veszély globálisan a széndioxid kibocsátás 

okozta felmelegedés, lokálisan a savas esők okozta természeti és korróziós károk, illetve a 

légszennyezés közvetlen egészségkárosító hatása. Bicskén az ipari üzemek által okozott 

légszennyezés nem jellemző. A jövő egyértelműen a környezeti szempontból tiszta, ún. 

megújuló energiaforrások hasznosítása, ezen a téren a legnagyobb előrelépésünk a 

település közigazgatási területén már engedéllyel rendelkező nagy számú 499kVA 

teljesítményű napelempark építésének előkészítése, melyek elkészültét követően városunk is 

hozzájárul a CO2 kibocsátás csökkentéséhez. 
 

Bicske, 2018. december 3. 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 

 


